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 1.พริกไทย 
  อากาศเย็นลง และมีฝนตกบางพ้ืนที่ 
  ติดผลอ่อน/ผลแก/่เก็บเก่ียว   
  • เพลี้ยแป้ง 
   ดูดกินน้้าเลี้ยง บริเวณช่อผล หลังใบ กิ่งปาง(กิ่งแขนง) ราก ยอด และล้าต้น ส่วนที่ยังอ่อนอยู่ ส่วนที่ถูก
   ท้าลายจะงอหงิก บิดเบี้ยว หากการระบาดรุนแรง ช่อผลแห้งและหลุดร่วง ผลผลิตเสียหาย กิ่งปาง(กิ่ง
   แขนง) และยอดจะแห้งตาย  
  การป้องกัน 
  1. หากพบระบาดเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่ถูกท้าลายทิ้ง 
  2. ถ้าระบาดรุนแรงพ่นด้วย มาลาไทออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โพรไทโอ
  ฟอส 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร   
 2. ถั่วลันเตา  
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคราแป้ง(เชื้อรา Oidium sp.) 
   พบอาการของโรคท่ีทุกส่วนของพืช อาการเริ่มแรกมักพบที่ใบก่อน โดยเฉพาะใบที่อยู่ด้านล่าง
  ของต้น จะพบเชื้อราลักษณะคล้ายผงแป้งสีขาวเกิดกระจายเป็นหย่อมๆ ทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ถ้า
  อาการรุนแรงเชื้อราจะลุกลามทั่ว เห็นต้นถั่วลันเตาขาวทั้งต้น ท้าให้ใบและส่วนต่างๆ บิดเบี้ยวเสีย
  รูปทรง ใบจะเหลือง ไหม้ และร่วงก่อนก้าหนด ถ้าเกิดโรคในระยะออกดอก จะท้าให้ต้นแคระแกร็น ติดฝัก
  น้อย ฝักบิดเบี้ยว หรือฝักและเมล็ดลีบเล็กลง 
  การป้องกัน 
  1. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป และหมั่นก้าจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศได้ดี 
  2. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบอาการของโรคพ่นด้วยสารซัลเฟอร์ 80% WP อัตรา 30 
  - 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไดโนแคป 19.5% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คอปเปอร์
  ซัลเฟต 30% WP อัตรา 12.5 - 25 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ เฮกซะโคนาโซล 5% EC อัตรา 20-30 
  มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน 
  **** สารซัลเฟอร์ ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศร้อน หรอืมีแดดจัด เพราะอาจจะท้าให้ใบไหม้ 
 3. มันฝรั่ง    
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคใบไหม้ (เชื้อราPhytophthora infestans) 
   มักพบอาการของโรคที่ใบล่างก่อน โดยด้านบนใบพบจุดแผลฉ่้าน้้าสีเขียวหม่นคล้ายถูกน้้าร้อน
  ลวก ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ ตรงกลางแผลมีลักษณะแห้งเป็นสีน้้าตาล ขอบแผลมีลักษณะฉ่้าน้้าสีด้า เมื่อ



  พลิกดูด้านใต้ใบบริเวณตรงกันที่ขอบแผลจะมองเห็นเป็นละอองน้้าเล็ก ๆ สีขาวใสติดอยู่ แผลจะลุกลาม
  ออกไป ท้าให้ใบไหม้แห้งเป็นสีน้้าตาลในที่สุด หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม คือ อากาศเย็นและมี 
  ความชื้นสูง หรือในสภาพที่มีหมอกลงจัด โรคจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังต้นอื่น ๆ ท้าให้มองเห็นใบไหม้
  แห้งกระจายเป็นหย่อม ๆ ในแปลง อาจพบอาการโรคที่ส่วนของล้าต้นและกิ่งก้าน แผลมีสีน้้าตาลหรือสี
  ด้า เมื่ออาการรุนแรงล้าต้นและกิ่งก้านจะหักพับ และแห้งตายอย่างรวดเร็ว หากโรคเข้าท้าลายที่หัว จะ
  ท้าให้หัวเน่า 
  การป้องกัน 
  1. หลีกเลี่ยงการปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ท่ีเคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน 
  2. ไถพลิกดินตากแดด 1 - 2 สัปดาห์ เพ่ือลดปริมาณเชื้อโรคในดิน 
  3. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ 
  4. ปรับระยะปลูกไม่ให้แน่นเกินไป เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค 
  5. ไม่ให้น้้ามากเกินไป ควรหลีกเลี่ยงการให้น้้าในตอนเย็น  
  6. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการโรค ควรถอนและน้าไปท้าลายนอก
  แปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้้า 
  20 ลิตร หรือ ไดเมโทมอร์ฟ 50% WG อัตรา 20 - 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไซมอกซานิล + แมนโค
  เซบ 8% + 64% WP อัตรา 50 - 60 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม 64% + 
  4% WG อัตรา 30 - 40 กรัมตอ่น้้า 20 ลิตร หรือ ไอโพรวาลิคาร์บ + โพรพิเนบ 5.5% + 61.3% WP 
  อัตรา 40 - 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ทุก 5 - 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิด
  ใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรใช้สลับชนิดเพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค 
  7. แปลงที่พบการระบาดของโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืช รวมทั้งหัวมันฝรั่งที่
  ตกค้างในแปลง น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก เนื่องจากเป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
 4. มะม่วงหิมพานต์ 
  แทงช่อดอก – พัฒนาผล  
  • เพลี้ยแป้ง 
   ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้้าเลี้ยงผลอ่อนท้าให้เมล็ดและผลปลอมไม่เจริญ แคระแกร็น 
  เมล็ดลีบหรืออาจท้าให้ผลอ่อนร่วงหล่นได้ ถ้ามีปริมาณมาก มักพบเพลี้ยแป้งเกาะที่ล้าต้นเป็นกระจุก 
  และมักพบร่วมอยู่กับมด โดยมีมดเป็นพาหะน้าเพลี้ยแป้งให้เคลื่อนย้ายไปตามส่วนต่าง ๆ ของมะม่วงหิม
  พานต์ โดยมดอาศัยน้้าหวานจากเพลี้ยแป้งที่ถ่ายออกมา 
  การป้องกัน 
  ส้ารวจผลมะม่วงหิมพานต์ หากพบการระบาด พ่นสารฆ่าแมลงพิริมิฟอส–เมทิล 50% EC อัตรา 20 
  มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นสาร 2-3 
  ครั้ง ห่างกัน 7วัน 
 


